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O svátku Navštívení Panny Marie, tedy
v poslední den mariánského měsíce máje,
se konala pouŅ III. pražského vikariátu
do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
Jak po poutní mši ve svatováclavské
kapli její účastníky informoval emeritní
děkan svatovítské kapituly Jan Matějka,
Navštívení Panny Marie byl také první
titul katedrály zmiňovaný v její zakládací
listině, vydané Otcem vlasti Karlem IV. 

Vikariátní poutě na místě, kde byly bezpro-
středně po jeho zavraždění uloženy ostatky sva-
tého Václava, se zúčastnilo asi dvě stě věřících. 

Otec Matějka poutníky upozornil ještě na
jednu zajímavou souvislost: Chápeme-li pů-
dorys velechrámu jako zvětšený obrys těla

HL¡SAT EVANGELIUM
JE TAK… N¡ä ⁄KOL

MÁJOVÁ POBOŽNOST lhoteckých poutníků u kaple Anděla strážce nad Sušicí (k článku Začala poutní sezóna na str. 8).
Snímek Vladimír Turek

TROCHU SI
ODPO»I“TE

Naše životy jsou službou Bohu a služ-
bou druhým – rodině a společnosti.
A také jsou naplněny prací. A tak není
divu, že někdy pocítíme únavu a po-
třebujeme odpočinek.

Teï začíná doba prázdnin a dovo-
lených. Doba na znovunabytí sil, aby-
chom mohli dobře a lépe sloužit. Sva-
tý Augustin (dokonce) někde napsal:
„Když odpočíváš, tak to ve skuteč-
nosti odpočívá v tobě sám Bůh!“

Něco na tom asi je. Ježíš, Boží
Syn, když žil na této zemi, tak také
chtěl odpočinek pro sebe a pro své
učedníky. Mk 6,31: „Pojïte i vy stra-
nou na opuštěné místo a trochu si
odpočiňte!“ A tak učedníci trávili s Je-
žíšem dovolenou u jezera. 

Náklady na vytištění jednoho výtisku tohoto čísla činily 15 Kč.

(Dokončení na str. 2)

Emeritní děkan svatovítské kapituly
Jan Matějka seznamuje účastníky poutě
se zajímavostmi svatováclavské kaple.

Snímky z vikariátní poutě 
na str. 1 a 3 Olga Hroudová(Pokračování na str. 2)

Pouù vikari·tu
do katedr·ly
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HOMILIE P. JIÿÕHO KUS…HO
Kristus v evangeliu říká: Nejprve hle-
dejte nebeské království a to ostatní
vám pak bude přidáno. Svatý Václav to
nosil v srdci. 

Vyčítalo se mu, že dává přednost
církvi, kostelu, kněžím… Byla mu vyčí-
tána spousta věcí, které dnes děláme,
aniž bychom o tom přemýšleli. Když si
vezmete takovou často vzpomínanou
událost z jeho života, jak platil němec-
kému císaři těmi voly – škoda, že jich
tam neposlal víc –, tak si zároveň mu-
síme uvědomit, jak dnes platíme kde-
komu, ale vůbec o tom nevíme. Mnoho
lidí také za nás nebo o nás rozhoduje
a my jsme jenom jakýmisi pozorovateli
dění. To je chyba. 

My křesŅané žijeme v reálném světě
a ten svět by nás měl zajímat. Od prv-
ních do posledních zpráv, které zazní
v rádiu či v televizi. Mělo by nás zajímat
všechno, co se v republice, kde žijeme,
děje. Protože ta země je dědictví po
svatém Václavu, který tady v centru
Evropy zakládal stát, díky němuž jsme
dnes tady i my. 

Říká se, že jaká je elita národa, tako-
vý je celý národ. Ale také víme, že národ
si formuje svou elitu. Nemůžeme být
mlčenliví, nečinní a pohodlní. Je třeba,
abychom světu ukázali, že náš Kristus je
Pán, který vítězí nad každým zlem. Neje-
nom nad smrtí, jíž se každý bojí, ale nad
každým zlem, které k smrti vede. 

Smrt není až to definitivní, kdy nás
odváží pohřební služba. Smrtí může být
i náš psychický konec, když nás pře-
stane bavit svět a zajímat se o dění ko-
lem, kdy přestaneme chodit na liturgii,
žít se svátostmi, kdy náš aktivní život
najednou ztratí svou správnou tvář. 

Ale jaká je vůbec naše tvář? Svatý
Václav ukazoval, že je křesŅan. Jakoby
nosil tvář svého Pána Ježíše Krista.
Proč to neděláme jako on? Proč to ne-
děláme podle světců, kteří nám ukázali
cestu, jež sice byla bolestivá a trnitá, ale
která nevede k záhubě, nýbrž k životu. 

Jsme nad Prahou, v panteonu našich
národních světců. Těch, kteří nám vtiskli
určitou pečeŅ jako určité znamení. Když
putujeme po Evropě, kamkoliv vkročíme
na poutní místo, vidíme spousty pout-
níků, jak tam zapalují svíce a modlí se
tam. V Čenstochové lidé po kolenou
chodí kolem obrazu Matky Boží. A my? 

Kolik z nás bylo loni nebo letos na
Svaté Hoře u Příbrami? Kolik z nás jede
na Svatý Kopeček, na Hostýn, do Staré
Boleslavi, a to je „za rohem“. Kolik z nás
je tady dnes poprvé? A přitom to máme
v centru Prahy. Jak můžeme říkat o ně-
čem, že je to naše, když to nenaplňu-
jeme, když tam nechodíme. 

Vzpomínám si, že jednou, na začát-
ku jeho působení, si otec kardinál po-
steskl, že mu krvácí srdce, že jeho kate-

drála je poloprázdná. Budu si  to pama-
tovat celý život. Měl pravdu. 

A poloprázdná je nejen katedrála.
Jděte se přes týden podívat do pražských
kostelů, jak jsou poloprázdné. Kde jsou ti
pokřtění, kteří jsou zapsáni v našich mat-
rikách? Kde je to dědictví otců, o které
tak prosíme Zachovej nám, Pane! Kde je
všechno to, co jsme udělali pro druhé
anebo spíše co jsme neudělali a měli
udělat a z čeho se jednou budeme mu-
set zodpovídat? Skoro mám strach, že
sv. Václav se za nás před Pánem stydí. 

Svatý Václav býval na rozdíl od názorů
některých dějepisců, zvláště Zdeňka Ne-
jedlého, Jiráska a jiných, silný a moudrý
pán. Dovedl nejen jednat, ale také získá-
vat. Bohužel žil v době, která zase začíná
jakoby vstávat z mrtvých – kdy člověk ne-
ví, kde ho čeká meč v zádech. A nemusí
to být dýka nebo meč. Může to být po-
mluva, špatné slovo, něco, co člověku
vezme nejen chuŅ do života, ale co ho čas-
to zraní tak, že zanevře na celý svět. 

Přál bych si, aby pouŅ, kterou jsme
dnes vykonali, byla pro nás obnovou,
i když je nás tady jen hlouček. Abychom
si uvědomili, že je to na nás. Podobně
jako tomu bylo kdysi dávno, když Izrael
odcházel do Egypta, a Izraelitů byla jen
hrstka. Avšak když Izraelité z Egypta
odcházeli, bylo jich už obrovské množ-
ství. Přál bych si, abychom si, až odtud
budeme odcházet, uvědomili, že hlásat
evangelium, obracet lidi na víru je náš
úkol. Ne slovy, ale skutky a modlitbami,
svým životem a tím, že budeme plnit
své křesŅanské povinnosti. 

Když křesŅan, tak křesŅan. Christia-
nus alter Christus – křesŅan nový Kris-
tus. Bez jakýchkoliv úlev a výjimek. Aby
svět poznal Krista, aby si ho všímal
v tramvaji, v autobusech, obchodech,
všude tam, kam nás Kristus posílá jako
posílal svatého Václava. Na svatého
Václava se stále bude vzpomínat. Na
nás možná také. Ale budeme si to mu-
set zasloužit jako on.

pohřbeného člověka, je kaple sv. Václava se
světcovým hrobem na místě, kde je srdce. Tak-
že je-li každá katedrála srdcem diecéze, o praž-
ské to vzhledem k této okolnosti platí dvojnásob. 

Vikář P. Bedřich Vymětalík, náš lhotecký
farář od Panny Marie Královny míru, při uvítání
poutníků v kapli sv. Václava připomněl, že praž-
ský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk vyhlásil rok
2008 Rokem sv. Václava, od jehož narození
uplynulo už 1100 let. Tuto pouŅ podnikáme,
abychom uctili tohoto světce, abychom ho ve
svých modlitbách prosili za přímluvu před Boží
tváří a postavili si ho před oči jako vzor. Jak
řekl otec Vymětalík, tento světec, ač velmi mla-
dý a ač patřil teprve ke třetí generaci křesŅanů
u nás, nebral evangelium povrchně, ale skuteč-
ně je žil, a tak nám zanechal významný odkaz
hned ze začátku křesŅanství v naší zemi.

Jako hlavního celebranta poutní mše pan
vikář určil P. Jiřího Kusého, nuselského faráře
od sv. Václava. Otec Kusý v úvodu bohoslužby
upozornil, že na začátku této slavnostní liturgie
bychom si měli uvědomit cosi, co se týká celého
našeho českého národa – opomíjení našich
světců. Očekávají, že je budeme vzývat, aby
nám pomáhali, nejenom když je nám úzko a má-
me tak velké problémy jako před nedávnými
lety. Čekají na to každý den. Očekávají nejen
jednu takovouto pouŅ ke hrobu sv. Václava či
sv. Jana Nepomuckého nebo sv. Vojtěcha za
rok. Každý den čekají na to, aby nám mohli být
po celý rok u nebeského trůnu ku pomoci. V tom
zůstáváme našim světcům a zvláště sv. Václavu
jako hlavnímu patronovi České země hodně
dlužni. Náš národ sice svatému Václavu posta-
vil spoustu soch, ale podobně jako našemu
Pánu Ježíši Kristu mu neudělal místo ve svém
srdci. Proto to u nás tak špatně vypadá. Prosme
tedy na začátku této liturgie nejen za odpuštění
našich vlastních hříchů, ale i hříchů celého ná-
roda, vyzval přítomné J. Kusý a ještě dodal:
Těch, jež usilují o tento dům, který stavěl Karel
IV. pro věřící lid, nikoliv pro ty – nezlobte se, že
to řeknu tak otevřeně –, kteří se jen považují za
jeho majetníky. AŅ je tedy tato pouŅ také mani-
festací toho, že nám tento dům patří. NechŅ nám
sv. Václav dopomůže k tomu, aby se spor
o vlastnictví katedrály vyřešil a před světem
jsme nemuseli vypadat jako nějací žalobci u me-
zinárodních soudů. Soudcem bude Bůh, vyjádřil
své přesvědčení hlavní celebrant.

První čtení při bohoslužbě slova podle meš-
ního formuláře k slavnosti mučedníka sv. Vác-
lava pocházelo z knihy Moudrosti (6,10–22 –
Vládcové, k vám se obracejí má slova…).
Mezizpěv Ty, Hospodine vládneš nade vším
(1 Kron 29,11abc,11d-12a,12bcd) zanotoval
lhotecký jáhen František Martinek. Druhé čtení
– Buï veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše
Krista – se četlo z prvního listu svatého Petra
(1,3–6;2,21b–24), evangelium – Ježíš řekl
svým učedníkům: Kdo chce jít za mnou, zapři
sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě… –
ze svatého Matouše (16,24–27). P. J. Kusý při
poutní mši rovněž kázal. 

Při bohoslužbě se zpívala zejména mešní
píseň V zemi věrných Čechů a na závěr pak
úplné znění svatováclavského chorálu. 

Litanie ke všem svatým přítomní kněží
zanotovali kolem náhrobku knížete České
země.

Pan profesor Matějka svůj výklad zahájil
v kapli sv. Václava a pak s účastníky poutě
prošel katedrálu.                                      (jis)

Takové chvíle s Ježíšem jsou pra-
vým odpočinkem pro duše. Ježíš má
na mysli celého člověka – duši i tělo.
To obojí je spojeno. Odpočinek na
„opuštěném místě“ neslouží jenom
k rekreaci tělesných sil. Někdy to člo-
věk moc potřebuje, aby také vnitřně
přišel zase k sobě.

A tak přeji Vám farníkům, aby čas
prázdnin a dovolených byl pro Vás
nejen odpočinkem pro tělo, ale i ča-
sem vnitřního obohacení. Abyste na-
brali síly a s novým zápalem se vrátili
k službě Bohu a druhým.                    

P. BEDŘICH VYMĚTALÍK

Trochu si odpoËiÚte
(Dokončení ze str. 1)

Hl·sat evangelium
je takÈ n·ö ˙kol
(Pokračování ze str. 1)
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Ač tím otce kardinála (viz citované
kázání P. Jiřího Kusého) zřejmě pří-
liš nepotěším a v souvislosti s vika-
riátní poutí to není zrovna patřičné,
musím se přiznat, že pražskou ka-
tedrálu jako kostel jsem nikdy příliš
nevyhledával. Vadil a stále mi vadí
ruch, který tam jako na jednom
z nejvyhledávanějších míst cestov-
ního ruchu u nás panuje. I když
oceňuji, že od převratu se alespoň
při bohoslužbách díky péči pořada-

telské služby hodně zlepšilo, aŅ ka-
tedrála podle nejnovějšího soud-
ního rozsudku zrovna patří církvi,
nebo státu. 

Kdysi jsem se o tom, proč nerad
chodím do katedrály, bavil s dlouho-
letým vrátným Arcibiskupského pa-
láce, dobrým duchem pražského
arcibiskupství panem Josefem Blá-
hou. Tenkrát mi dobrácky řekl: „Ale
vždyŅ všichni ti lidé, kteří vás tam
ruší, přijeli třeba až odněkud z Tram-

tárie nebo kdoví odkud, aby se na tu
krásu podívali, a vy byste jim měl za
zlé, že trochu ruší, když jim to při
prohlídce Prahy zrovna s časem lépe
nevyšlo?“ Zastyděl jsem se a dal
mu za pravdu. 

Pan Bláha už je dávno na prav-
dě Boží. A já jsem zestárnul. Ačko-
liv stále mám boty z toulavého te-
lete, čím dál častěji si při svých
toulkách potřebuji někde odpoči-
nout. Takže třeba v centru Vídně si
rád zajdu ke Svatému Štěpánu už
nejen proto, abych se tam pomod-
lil. Nebo do katolického kostela
v americkém New Buffalu či v Mi-
chigan City. Jako český důchodce
přece jenom nemám zejména v ci-
zině tolik peněz, abych si mohl při
každé vycházce, výletu nebo zá-
jezdu zajít, když už jsem uchoze-
ný, do některé byŅ jen skromnější
kavárny nebo restaurace na pivo,
anebo posedět při kávě.

Ale přes svůj poněkud zvlášt-
ní vztah k naší pražské katedrále,
musím přiznat, že se mi k ní váže
i řada nezapomenutelných vzpo-
mínek. Například na děkovnou mši
kardinála Františka Tomáška po
návratu ze svatořečení Anežky
České v Římě. Tenkrát jsem se

Kněží III. vikariátu při poutní mši ve svatováclavské kapli pražské katedrály. V popředí stojí P. Jiří Kusý, druhý zprava vikář Bedřich Vymětalík.

Věřící z farností našeho vikariátu v kapli sv. Václava.

NEZAPOMENUTELN… CHVÕLE
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tam na kůru setkal s redaktorkou řecko-
katolického časopisu Slovo, vycházejí-
cího na východním Slovensku. Při obě-
dě ve Lvím dvoře, kam bychom se dnes
už zajít určitě neodvážili, mi vyprá-
věla, jaké oběti museli po zákazu své
církve komunistickým režimem po roce
1948 přinášet řeckokatoličtí duchovní
a jejich rodiny. 

Anebo jak jsme za „sametové revo-
luce“ z Pražského hradu šli na Leten-
skou pláň, kde Václav Malý, tehdy ještě
disident bez tenkrát nezbytného státního
souhlasu k výkonu duchovenské funkce,
modlitbou Otčenáše při obrovské proti-
komunistické manifestaci uklidnil lidi,
z nichž někteří by nejspíš snad už nejra-
ději šli na Hrad lynchovat prezidenta
Gustáva Husáka. 

V posledních letech jsem ve svato-
václavské kapli prožíval nezapomenu-
telné chvíle i při mších za třetího česko-
slovenského prezidenta Emila Háchu,
vynikajícího prvorepublikového a vlastně
už rakousko-uherského právníka a ne-
smírně pokorného křesŅana. Ten se jako
poslední prezident ČSR před druhou
světovou válkou a za vzniklé situace pak
i prezident tzv. protektorátu Čechy a Mo-
rava v noci z 14. na 15. března 1939
v Berlíně stal nejprve obětí zvůle nacis-
tického diktátora a pak o šest let později,
už jako zcela bezmocný nemocný sta-
řec, obětí necitlivosti představitelů právě
osvobozeného státu. 

Stejně dobře mi v katedrále v kapli
sv. Václava bylo minulý měsíc i při pout-
ní mši našeho vikariátu. Vůbec mi neva-
dilo, že nás v katedrále, jak řekl páter
Kusý, byla jen hrstka. Vlastně to bylo tak
trochu i štěstí, že mši devět přítomných
kněží našeho vikariátu pro jakýsi admini-
strativní zádrhel nakonec koncelebro-
valo místo u hlavního oltáře „jen“ v kapli
sv. Václava. Většina přítomných něco
takového zažila asi poprvé a možná i na-
posledy v životě. 

V zahradě Na valech se v tento čas
v sobotu dopoledne konávají první pro-
menádní koncerty dechových hudeb
ozbrojených složek. V sobotu 31. květ-
na byla, jak se říká, jako na potvoru Na
valech jakási akce, a tak musel být kon-
cert přeložen na III. nádvoří Pražského
hradu. Hudba hrála přímo před okny
svatováclavské kaple. Nevím jak ostatní
přítomné, ale mě to tentokrát kupodivu
zase ani tolik nerušilo. Když si to srov-
nám s tím, jak jsem kdysi, když jsem byl
mladší, ještě za totality, jednou v Táboře
byl rozčilený, když tam na náměstí Jana
Žižky z Trocnova v rámci komunistic-
kého boje proti církvi naschvál zrovna
při nedělní mši vyhrávala posádková
hudba… Teï mi hudba, jež mě vyrušila
zrovna při svatém přijímání, připadala
trochu jako oběŅ. A nějaká ta oběŅ
k pouti přece patří.

JIŘÍ SŮVA

Vodácký výlet po Sázavě byl od počátku do konce pohodovou akcí
s nádherným počasím a příjemnými lidmi. Jelikož to byl můj první
výlet v rámci lhotecké farnosti, se společností, ve které jsem téměř
nikoho neznal, měl jsem z počátku lehké obavy, zda takříkajíc „za-
padnu“. Veškeré obavy byly zbytečné, seznámení rychlé a po pár
hodinách plavby (k mírné nelibosti mého háčka Míši) jsme již vodo-
válčili s Kamilem a jeho posádkou – Petrem. Pro sportovní nadšen-
ce jen shrnu, že výsledek byl nerozhodný. Mokří jsme byli všichni.

Druhý den mě čekal úžasný, nejen
duchovní, zážitek – bohoslužba
pod širým nebem. Pro názornost
přidávám krátký popis: Představ-
te si malý malebný kostelík na
kopci. Před kostelíkem se zele-
ná tráva, nad hlavou modré nebe
a před vámi statná lípa. Kolem
dokola výhled do okolí a ve stínu

lípy za přizvukování ptactva jsou
slyšet Slova.

V závěru celé výpravy jsme
ještě poslali na cestu – plavbu ke
svému cíli – svá přání zapečetěná
ve skořápkách. Přeji nám všem,
abychom se i s našimi přáními
dostali k cíli. Na této cestě prová-
zej nás Bůh.        MAREK SMOLA

Prší. Pondělí prší, úterý prší, stře-
da – prší. Co my v tom Týnci bu-
deme dělat? 

Tudy se ubíraly mé úvahy při
pomyšlení na nadcházející víkend,
který jsem měla strávit v milém
společenství farních nováčků. 

Nevím, kde to Kamil objed-
nává, ale na čisté nebe má evi-
dentně speciální konexe, protože
– Cimrman promine – sami uzná-
te, lepší počasí jsme si nakonec
nemohli přát.

Jsouc zmožena oslavou po-
maturitního čtvrtstoletí, připojila
jsem se ke lhotecké výpravě až
v Týnci. Ta se, světe div se, i po
splutí úseku Čerčany – Týnec
držela v plném počtu. Žádný roz-
vod na obzoru, žádný háček ne-
byl „zastřelen“. I když je třeba
uznat, že úbory i účesy jisté znám-
ky Kamilovy oblíbené vodní bitvy
rozhodně nesly.

Řidiči se odebrali svážet napřed
lodě a pak auta, čímž nám ženám
darovali dvě hodinky potlachu.
(Tohle je vážně zajímavý fenomén:
Vlastně vůbec nechápu, proč kvůli
tomu musíme jezdit do Týnce,
když si klidně můžeme stejně do-
bře sednout na schody před náš
kostel… Ale nesedneme si.) 

Děti se nám za tu dobu ne-
omylně s dokonalostí téměř nej-
vyšší obalily říčním bahnem.
Vlastně vůbec nevím, jak se jejich
rodičům za tu chvíli, než jsme při-
pravili večeři, podařilo je odbah-
nit. Trochu se bojím, jestli odpady
na faře ve Václavicích ještě teï
neléčí instalatér.

Modlitbou, přípitkem a slavnost-
ní tabulí jsme Bohu i sobě vzá-
jemně poděkovali za krásný den
a nastaly hrátky: „Složte si lodič-
ku a zapište si na ni odpovědi na
otázky: 1. Kam pluji?, 2. Kde kot-
vím? a 3. Kdo pluje se mnou?“
Já tímto děkuji rodině Buriano-
vých, že své děti naučila sklá-
dat lodičky. Jinak bych zřejmě
stále ještě dlela na krásné václa-
vické faře, zavalena svými vra-
kovitými pokusy. 

Ke společné snídani nás ze
spacáků vytáhlo orosené ráno,
které dávalo tušit, že i neděle
nám bude přát. Pokusili jsme se
dát faru do původního stavu a vy-
dali se na pouŅ. Provázely nás
texty nedělních čtení. Zvláštní,
jak v atmosféře společenství ob-
klopeného jen přírodou, nabýva-
jí na významu. Přivedly nás až
na Chvojen, vrch s kostelíčkem
a okouzlujícími výhledy. „Tady
zůstaneme,“ pravil pod lipou „pra-
otec“ Kamil a rozbalil si jako oltář
papírové moře z našich lodiček.
Magické místo pro mši, magický
zážitek. Chvíli se naše duše do-
týkaly nebe (nebo nebe nás?)
a pak jsme zase po zemi a po
svých pokračovali ke Konopišti.

Svůj pozemský vrchol našlo
naše putování v Bystřici, konkrét-
ně v Restauraci u Hlaváčků, kde
jsme prověřili napřed pípu a poté
kuchyni. Obojí na jedničku!

Tak takhle nějak by taky mohl
vypadat popis onoho víkendu a ji-
stě by každý z účastníků potvrdil,
že tak to bylo. Jenže… Onomu

S¡ZAVA 2008

JAK JSME PUTOVALI POS¡ZAVÕM
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S dojetím hledím na monitor svého
počítače a čtu články, které mi pro
tento prázdninový Věstník objednal
P. Kamil Vrzal od účastníků, kteří
s ním nedávno sjížděli kousek ma-
lebné Sázavy. Protože už vím, že
ty články jsou skoro poslední, kte-
rými – aŅ už sám, nebo jako jejich
iniciátor – do Věstníku přispívá jako
lhotecký farní vikář. (Ještě mi má
od něj doslova na poslední chvíli
přijít nějaké povídání o brigádě lho-
tecké mládeže v kralovické partner-
ské farnosti.)

Kolik rukopisů a snímků otce
Kamila mi za ty tři roky, kdy působil
u nás na Lhotce, prošlo rukama…
V řadě případů mi navíc pomohl
s počítačovými problémy, s nimiž

jsem si ve svých více než sedmde-
sáti letech nevěděl rady a které pro
jeho generaci už vlastně problémy
ani nejsou. 

Ale vraŅme se k článkům, jež otec
Kamil napsal nebo jejichž napsá-
ní pro Věstník inspiroval: AŅ už šlo
o dojmy z výletů s dětmi nebo akcí
s mládeží, katechumeny či novo-
křtěnci, vždycky jsem jejich účastní-
kům trochu záviděl. Když jsem já
a moji vrstevníci byli v jejich věku,
nic takového církev veřejně dělat
nemohla. Pokud se o to někteří její
příslušníci snažili, v nejednom pří-
padě za svou aktivitu zaplatili krimi-
nálem, ne-li – v padesátých letech
minulého století – dokonce životem.
Můj spolužák z gymnázia a kama-

rád Honza Janoušek třeba až po
letech, kdy jeho nezištné srdce ne-
vydrželo desetiletí nádeničiny na
stavbě, kde jedině mohl pracovat. 

Kněz, který s vesnickými kluky
za totality kopal do míče, býval
překládán někam do pohraničí,
kde do kostela nikdo nechodil, po-
kud nebyl z duchovní správy přímo
vyhozen. 

Nyní tedy otec Kamil z naší far-
nosti odchází. Čeká ho nová vý-
zva. Se svým roudnickým kolegou,
se kterým, jak jsme četli i ve Věst-
níku, už také ledacos pro křes-
Ņanskou omladinu zorganizoval,
má působit v Sedlčanech nedaleko
míst, kde vyrůstal. Ale ani jeden,
ani druhý to tam asi nebudou mít
jednoduché. Jsem však přesvěd-
čen, že lhotecká Královna míru mu
i tam bude v práci s dětmi a mlá-
deží pomáhat. 

Jako farník ze Lhotky mu s vděč-
ností děkuji za všechno, co pro na-
ši farnost i pro mne během uplynu-
lých tří let vykonal. Jako redaktor
Věstníku mu děkuji za vtipnou, ná-
paditou, obětavou, perfektní a svě-
domitou spolupráci.        JIŘÍ SŮVA

NOV¡ V›ZVA PRO OTCE KAMILA

Účastníci lhotecké vodácké výpravy do Posázaví. P. Kamil Vrzal na kraji vpravo.

popisu chybí to nejpodstatnější –
čemu tohle všechno vlastně jenom
dotvářelo kulisy. A to je atmosféra.
Těžko vyjádřitelná, těžko sdělitelná.
Zkrátka mi připadá, že jsme se ten
víkend všichni, věřící i nevěřící,
spolu houpali v nekonečně laskavé
Boží náruči a s každým okamžikem
nás stejně nekonečnou měrou ob-

dařovala přívětivost, tolerance, sou-
náležitost. Nevím, možná jsem blá-
zen, ale skoro mi připadá, že Bůh
byl ten den ve všem, co nás pot-
kalo. Určitě i v té úžasné bystřické
zmrzlině, protože kdo jiný by přece
uměl stvořit tak skvělou sladkou
tečku za naším putováním.

BLANKA STROUHALOVÁ
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Kde se ve vás vzalo tak palčivé vní-
mání sociální nespravedlnosti?

Na pražské periférii v Krči jsem žil
s rodiči ve starém činžovním baráku
blízko nouzové kolonie. Kolonie byla
místo opravdové bídy, kam jsme jako
kluci-ministranti nosili od řeholních
sester džbány s polívkou a vypomá-
hali těm vpravdě nejchudším. V mís-
tech, kde dnes stojí sídliště, měli zeli-
nářství Bulhaři. Na konci války tam
z některých skleníků kdosi střílel po
Němcích. Němečtí vojáci jako odvetu
jednu naši známou Bulharku chytili,
postřelili a zaživa vhodili do plamenů.
Ve vedlejším baráku Němci zabili dva
lidi. Můj otec si s jinými sousedy do-
konce musel začít kopat svůj vlastní
hrob. Zachránila ho jedna sousedka,
Vídeňačka, která brilantní němčinou
vojákům vysvětlila, že z našeho domu
se nestřílelo. O pár dní později jsem
viděl českou revoluční gardu (přezdí-
vanou „rabovací garda“), jak Němce
střílela jen na základě zahučení z da-
vu, bez jakéhokoliv rozsudku, přičemž
přítomný Rus-osvoboditel pak rozšla-
pával zastřeleným lebky. Vnímal jsem
všechno toto barbarské násilí, které
ostře kontrastovalo s mým citem pro
spravedlnost…

Nespravedlnosti ovšem zdaleka
neměl být konec.

Můj otec byl za komunistů odsou-
zen na deset let vězení. Odseděl si
jich sedm. Strýc pobyl v kriminále je-
denáct let. Já narukoval k PTP (po-
mocným technickým praporům, útva-
rům soustřeïujícím podle názoru
komunistů politicky nespolehlivé vojá-
ky – poznámka redakce Věstníku).
Po návratu nebylo na žádné studium
pomyšlení. Čtyřicet let jsem byl za-
městnán v různých továrnách. V le-
tech 1968–69 jsme organizovali stáv-
ky, za které jsem šel pak před soud…
Sice mě nezavřeli, ale vyhození z fa-
briky zabránit nešlo. Nemohl jsem
žádnou práci sehnat, až jsem skončil
v drážních dílnách na Smíchově. Tam
jsem dělal 23 let pomocného a úkolo-
vého dělníka.

Jak jste se dostal k teologickému
studiu?

Mým prvním teologickým „manaže-
rem“ byl můj strýc – spirituál semináře
a generální vikář biskupa v Českých
Budějovicích. Teologii jsem začal stu-
dovat pod vedením dvou jezuitů, mých
garantů. Na jáhna jsem byl vysvěcen

tajně v roce 1976. O rok později jsem
byl pomazán na kněze. Navštěvoval
jsem ekumenická setkání v Jirchářích
a externě přednášky na Filozofické
fakultě u profesora Milana Machov-
ce, semináře u filozofa Ladislava Hej-
dánka, Milana Balabána a Josefa
Zvěřiny. 

Veřejně jste ale působit nemohl.
To jsem začal až v roce 1992, kdy

jsem byl pověřen pastorací v nemocni-
cích a věznicích a činností rektora kos-
tela Panny Marie Bolestné Na Slupi…

Pro vás asi nebylo překvapením,
když vám byla nabídnuta právě
služba ve věznicích.

Nepřekvapilo mě to. Spíš jsem měl
pocit, že mě tam chtějí trochu uklidit
a upozadit, aby nebyla má kritická
povaha tak výrazná…

Chápu, že bachaři, kteří ve vězni-
cích zůstali ještě z doby komuniz-
mu, vás neviděli moc rádi. Co ale
vězni?

Ti okamžitě vystihli, že nejsem 
povinně loajální k vedení věznice, jak-
mile se jedná o nějakou nesprave-
dlnost. Když mě vedení věznice nabá-
dalo „Starejte se jen o duchovno,“
odpovídal jsem, že chci vědět, jak se
vyřizují stížnosti a kolik je jich opráv-
něných…

Jak probíhá vaše komunikace
s vězni?

Vězeň je mým posluchačem a jed-
noduše ho oslovuji „bratře“ nebo „můj
bližní“. Zajímá mě, z jakého je rodin-
ného prostředí, jak má citlivé svědomí
k rozpoznávání dobra a zla. Když mi
někdo na otázku, čím se provinil, od-
poví, že je nevinný, a vystupuje suve-
rénně, říkám mu: „Přijï do našeho
kostela stoupnout si na oltář jako svě-
tec.“ Pak už není nikdo, kdo by popí-
ral, že by nenesl nějakou vinu…

Jaké svátosti po vás vězňové po-
žadují?

Snad dvě stovky lidí se ode mne
chtěly nechat pokřtít. Já jim odpově-
děl, že je důležité se dobře připravit,
neboŅ život v nesvobodě přináší urči-
tou horlivost a nadšení, které za bra-
nami věznice mizí. Pokřtil jsem jich pět
a ti zatím neselhali. Nejméně tři de-
sítky vězňů se u mne také dožadovaly
svátosti manželství. Já jim to rozmlou-
val, neboŅ ze zkušenosti vím, že se

takové svazky po propuštění okamžitě
rozpadají. Co se týče svátosti smíření,
bývají lidé ve vězení mnohem hlubší
než v jakémkoliv kostele na svobodě.
Některý vězeň hledá pojmenování zla
skutečně v jeho podstatě, bez výmluv
a sebeospravedlňování.

Vyhledávají vás odsouzení i po od-
pykání trestu?

Mám stohy dopisů a některé jsou
skutečně krásné: jeden odsouzený mi
třeba věnoval nádhernou reprodukci
Schikanedera, jiný maluje obrázky
svatých, další píše básně, takže vlast-
ně mám uměleckou sbírku dopisů.
Známý archivář mi říkal: „Tyhle dopisy
nezahazuj, aby se později vidělo, že
církev v téhle oblasti v devadesátých
letech opravdu něco dělala.“ Někteří
propuštění vězni i ministrují, mají do-
bré rodinné  zázemí a zatím se drží.

Kde v sobě nacházíte sílu k lid-
skému odpuštění, když se tak čas-
to stýkáte s kriminálníky?

Snažím se i takovým lidem poro-
zumět, přiblížit se jejich zoufalství
a vstoupit do sdílení jejich zločinu. To
ovšem znamená velmi vyčerpávající
nervové zatížení… Pro toho, kdo činí
opravdové pokání, platí, co řekl Ježíš
lotrovi: Ještě dnes se mnou budeš
v ráji. Těm pomstychtivcům, kteří by
chtěli trest smrti, připomínám biblická
slova: Milosrdenství pro toho, kdo pro-
kázal milosrdenství, ale těžký soud
pro toho, kdo ho neprokázal.

Nemůže trest zůstat jen v Božích
rukách?

Pozemská spravedlnost a trest mu-
sí existovat. Doživotní vězně, kteří prů-
kazně vraždili na objednávku, bych
pustil až po mnoha a mnoha letech, po
mnohých a mnohých zkouškách. Vždy
mám před sebou jejich oběti.

Trest smrti by tedy měl být pro
křesŅana nepřijatelný?

Ano, a to z jednoduchého důvodu:
je neodvolatelný… Jen v USA bylo za
posledních deset roků šest nevinně
popravených lidí…

Nadace Charty 77 vám udělila Cenu
Františka Kriegla. Co to pro vás
znamená?

…V roce 1968 utrpěla matka infarkt
myokardu a na léčení byla právě u pro-
fesora Františka Kriegla. Maminka mu

VÃZ“ŸM ÿÕK¡M BRATÿE

(Dokončení na str. 7)

S Tom·öem Vlas·kem o vÏzeÚskÈ sluûbÏ
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Letos v pátek 9. května se rodi-
na i církev v zaplněném kostele
sv. Ignáce v Praze 2 rozloučily
s P. Tomášem Vlasákem, bývalým
vězeňským a nemocničním kapla-
nem a rektorem kostela Panny
Marie Bolestné u alžbětinek. Louči-
lo se s ním třicet kněží v čele s ka-
tolickým biskupem Václavem Malým
a evangelickým pastorem Alfre-
dem Kocábem, otcem známého
hudebníka a politika Michaela Ko-
cába. Mezi duchovními, kteří se
zúčastnili rekviem u sv. Ignáce, byl
i vikář třetího pražského vikariátu,
lhotecký farář Bedřich Vymětalík
a farní vikář Kamil Vrzal.

Jako každé loučení to bylo smutné.
Ale my křesŅané máme vždy naději,
že náš zesnulý bratr, v tomto přípa-
dě bratr Tomáš Vlasák, jde do Boží
náruče. 

Lhotecký žalmista František
Vlasák, rodný bratr zesnulého, četl
z Knihy moudrosti slova o odměně
spravedlivých a pak zpíval žalm
Hospodin je milosrdný a milostivý.
Svatý Lukáš nás v evangeliu nabá-
dal: „Buïte připraveni a vaše lampy
aŅ hoří…“ (12,35–40)

Biskup V. Malý v homilii přiznal:
„Zemřel mi přítel. Je těžké vystih-
nout, co znamenal. 

Bratr Tomáš byl spravedlivý. Měl so-
ciální cítění i v oblastech, kde měl šan-
ci jen na malý úspěch – v oblastech
neperspektivních, ve vězení, mezi bez-
domovci, mezi nešŅastnými osudy jed-
notlivců, kteří prožívali svou bezmoc,
to, co dnešní společnost nechce vidět.
Ale právě tam, kde v očích lidí už není
perspektiva, je místo církve.

Jeho víra byla cestou stále no-
vých možností,“ řekl V. Malý a po-
kračoval: „Tomáš Vlasák byl občan-
sky statečný – podepsal Chartu 77.

Nikdy nebyl povýšený. Žil spra-
vedlností, kterou ocení jen Pán.

Ke konci života velmi trpěl. Nikdy
si ale na bolest nestěžoval. 

Byl trpělivý. Přinášel neokázalou
věrnost. Jeho kněžství byla oběŅ.
V posledních letech opravdu žil Je-
žíšův kříž.   

Střídal prostředky, ale život žil
rovnou cestou. Byl pravdivý k sobě
i k nám. Při kněžských dnech leda-
cos řekl, i když ostatní mlčeli. Ale
Tomáš chtěl poznat pravdu.

Uměl věci vidět v širších souvis-
lostech. Vycházel z toho, že víra je
stálé tázání se a měl hlad po po-
znání.

Tomáš Vlasák opravdu hořel. Ne
sentimentální láskou, ale účinným
vztahem k víře. Jeho víra byla kaž-
dodenním setkáváním se s Pánem
i s lidmi, kterými druzí pohrdali. 

Byl bdělý, když ho Pán volal. Vy-
cházel z toho, že církev je tu pro
druhé. Byl připravený. Nebyl tím,
kdo musí zvítězit. Dovedl prohrávat,
ale věřím, že teï zvítězil. 

Děkuji ti, Tomáši, že jsi toto
osvědčil. Stále budu Pánu děkovat,
že jsem tě mohl v životě poznat.

Bože, přijmi práci a bolesti na-
šeho bratra Tomáše,“ prosil Pána
V. Malý.

Pan biskup také vzpomněl na
sestry alžbětinky, kterým P. Tomáš
Vlasák liturgicky sloužil. A z úcty k ze-
snulému si nevzal biskupskou mitru,
protože věděl, že otec Tomáš si na
žádnou okázalost nepotrpěl.

P. Tomáš Vlasák se cítil být bratrem
i nekatolických křesŅanů. Není tedy
nic zvláštního, že se s ním rozloučil
i českobratrský duchovní Alfréd
Kocáb. Ten řekl: „Tomáše jsem do-
bře znal a zamiloval si ho.

Někdo odchází téměř bez po-
všimnutí. Ale i když jsme všichni na-
hraditelní, jsou lidé, jejichž místo je
dlouho prázdné.

A kdepak je Tomáš? Putoval, až
překročil horizont, který zatím nevi-

díme, ale spějeme k němu každý.
Tomáš je u Pána. Předešel nás.

Tomáš je pro mne pouto jednoty.
Poznal jsem ho v Chartě, na semi-
nářích. Byl prostý, statečný, neoká-
zalý, výrazný. Naše přátelské pouto
bylo hluboké. 

Byl to muž, jehož se dotkl prst
Hospodina a na nějž sestoupil Duch
svatý.

Dlouho jsem nevěděl, že je kněz.
Ale jeho duchovní blízkost mne
přitahovala. Máme přece jednoho
Pána, Kristus nás spojuje. Chodil
jsem k němu i k alžbětinkám.

Tomáš předběhl čas. Byl jed-
ním z nejlepších synů katolické cír-
kve. Vykročil k duchovní jednotě.
Když byl těžce nemocný, s pomocí
Boží a přátel se pozvedával du-
chovně a tím se stal pro nás zna-
mením.“

Nad rakví se pak se zesnulým ještě
jednou rozloučil biskup Václav Malý.
Obřad ukončila píseň Matičko Kris-
tova, Klíčnice nebe.

P. Tomáše Vlasáka jsem několikrát
měla možnost vidět i u nás u Panny
Marie Královny míru. A několikrát
jsem také byla na jeho mši svaté
u alžbětinek. 

Naposledy jsem ho viděla na
Nový rok 2007 při mši svaté, kterou
u nás sloužil pan biskup Václav
Malý. To už byl P. Vlasák dlouho ne-
mocný. U lhoteckého oltáře byl na
vozíku, ale stále plný optimizmu.

Myslím, že Tomáš Vlasák hod-
ně spolupracoval s Duchem sva-
tým. Bůh ho k sobě povolal právě
před svatodušními svátky. Zemřel
ve středu 30. dubna 2008 ve
věku 76 let. 

Blaze každému, kdo kráčí po
Božích cestách. Život P. Tomáše
Vlasáka byl pro nás věřící příkla-
dem i výzvou.

EVA KOCMANOVÁ

říkala: „Pane doktore, já se za vás mo-
dlím.“ A on, ač komunista, ji chválil, že
to dělá správně. Moje zbožná matka
si toho moc považovala. S Krieglem
jsem se setkal několikrát: byl to po-
korný člověk, znalec medicíny a tech-
niky, řečník a dobrý organizátor. Na
předávání ceny jsem zdůraznil, že
mnozí křesŅané žijí svátostně, ale ni-
čeho by se neodvážili, kdežto reformní
komunista Kriegl svou odvahou mno-
hé křesŅany předčil. Chápu, že taková

slova nejsou dnes v kurzu. Vždycky
jsem ale držel určitou opozici a kritiku,
kterou zastávám dodnes, i když je pro
stát a církev nepopulární. Jednou bu-
deme všichni plni údivu a úžasu, jak se
naplní Ježíšova slova: Nevěstky a cel-
níci vás předejdou do Božího králov-
ství. První budou poslední a poslední
budou první.

ALEŠ PALÁN
KATOLICKÝ TÝDENÍK 33/2003

(kráceno)

P. Tomáš Vlasák se narodil 15. února
1932 v Praze jako třetí syn svých rodi-

čů. Po druhé světové válce začal studo-
vat pražské Arcibiskupské gymnázium.
Pak musel přejít na Masarykovo státní
reálné gymnázium, které však bylo ta-
ké zrušeno. Za totality T. Vlasák směl
pracovat jen v dělnických profesích.
Byl jedním z prvních signatářů Char-
ty 77. Tajně vystudoval teologii a v ro-
ce 1977 byl vysvěcen na kněze. Půso-
bil v tzv. podzemní církvi. Po převratu
byl pověřen působením v nemocnicích
a ve věznicích. Stal se také rektorem
kostela Panny Marie Bolestné v Praze
2 u alžbětinek. Po dlouhé těžké nemoci
zemřel 30. dubna 2008.              (kt + v)

VÏzÚ˘m ¯Ìk·m brat¯e
(Dokončení ze str. 6)

DOTKL SE HO PRST HOSPODINA
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Je sobota 24. května roku 2008
a od lhoteckého kostela odjíždí
autobus plný poutníků dychtivých
poznávat místa plná duchovní
atmosféry, historie i víry našich
předků. Začíná tak sedmá sezóna
lhoteckých poutních zájezdů pod
vedením Mgr. Hany Stehlíkové.

NAŠE CESTA vede nejdříve do
centrální oblasti Šumavy, do Dobré
Vody u Hartmanic, do míst, která
byla až do roku 1989 veřejnosti ne-
přístupná, neboŅ se zde od r. 1950
nacházel vojenský výcvikový pros-
tor. Nyní se sem postupně vrací ži-
vot včetně turistů. I my jsme sem
přijeli obdivovat znovuobnovený kos-
tel sv. Vintíře a jeho nové neobvyklé
vnitřní výtvarné vybavení, které se,
jako umělecké dílo, dostává do po-
vědomí poutníků nejen u nás, ale
i v blízkém Německu.

Původní vnitřní vybavení bylo ne-
návratně zničeno, neboŅ barokní kos-
tel postavený roku 1706 sloužil jako
skladiště dělostřeleckých granátů.
Protože Dobrá Voda byla již od 14.
století díky sv. Vintíři, který zde půso-
bil, až do odsunu německého oby-
vatelstva poutním místem, byla po
r. 1990 snaha opět jeho slávu obnovit.

A kdo vlastně sv. Vintíř byl? Jeho
jméno není mezi českými patrony,
ale přesto je jeho život s Českou
zemí spjat. Tento světec se narodil
přibližně r. 955. Původně žil jako
velmož, který pocházel z mocného
rodu hrabat ze Schwarzburgu v Du-
rynsku. Byl dokonce příbuzný císa-
ře Jindřicha II. a jeho sestry Gisely,
jež se stala manželkou uherského
krále Štěpána I. Často cestoval přes
Čechy do Uher. Naučil se slovan-
ský jazyk. Rozhodujícím okamži-
kem změny jeho života bylo setkání
s opatem Gothardem v benediktin-
ském klášteře v dolnobavorském
Niederaltaichu kolem roku 1005. Ve
svých více jak padesáti letech živo-
ta se rozhodl pro mnišství. Své stat-
ky a majetek věnoval klášterům
v Hersfeldu a Göllingenu. V mateř-
ském klášteře Niederaltaichu, zalo-
ženém již r. 731, složil asi v roce
1006 řeholní slib a přijal jméno
Gunther (Vintíř). Protože znal jazy-
ky, podnikal misijní cesty za svou
příbuznou do Čech i ke svatému
Štěpánovi, uherskému králi, do Uher.
Aktivně se účastnil politického ži-
vota mezi vládnoucími panovníky

v Bavorsku, Čechách i Uhrách. Byla
mu svěřována diplomatická jednání
zejména mezi českými a německý-
mi panovníky. Proto mu novodobí
dějepisci přisoudili neprávem úlohu
jakéhosi špiona, který tehdejší poli-
tické špičky informoval o situaci
v těchto zemích.

Vintířovým přičiněním je i zvolení
spolubratra Menharta z Niederaltai-
chu opatem Břevnovského klášte-
ra (byl 5. opatem kláštera v letech
1035–1043). 

Sv. Vintíř zemřel 9. října 1045 ve
své poustevně pod horou Březník,
která se nachází nad Dobrou Vodou
a jejíž nadmořská výška je 1006 m.
Legenda vypráví, že zemřel v přítom-
nosti českého knížete Břetislava I.
a pražského biskupa Šebíře. Pou-
stevníkovo tělo bylo převezeno do
Břevnovského kláštera v Praze a zde
pohřbeno v původním kostele sv. Be-
nedikta. Na místě byla postavena
prostá kaple přetrvávající staletí až
do padesátých let 20. století, kdy
byla zničena. Obnovena a znovu vy-
svěcena byla r. 1992.

Ostatky sv. Vintíře však ani po
smrti neměly klid. Před husity je
benediktini ukryli do klášterního
chrámu v Polici nad Metují. Tam
byly objeveny 5. října 1684, převe-
zeny nazpět do Břevnova a 10. srp-
na 1726 definitivně uloženy v chrá-
mu sv. Markéty, v zadní části oltáře
sv. Vintíře s obrazem znázorňují-
cím jeho smrt, který namaloval Petr
Brandl. Náhrobní desky s reliéfní
postavou poustevníka jsou v tomto
kostele na jižní stěně chrámového
chóru a kopie náhrobku je zasazena
do barokní iluzivní malby na vnější
zdi tohoto chrámu.

Čeští benediktini usilovali, aby
sv. Vintíř byl zařazen mezi řádové
světce, leč marně. Jeho kult svatosti
potvrdil roku 1402 papež Bonifác
IX., pak bulla papeže Urbana VIII.
roku 1634 implicitně potvrdila Vintí-
řovu svatost.

Ač byl život sv. Vintíře úzce spja-
tý s Čechy a řádem benediktinů, 
sv. Vintíř se oficiálně nikdy nestal
českým patronem. Je ale pokládán
za nejstaršího obyvatele Šumavy.
Protože se mu přičítá i založení
stezky z bavorského kláštera Nieder-
alteichu do Čech, byla počátkem
21. století vyznačena pro poutníky
Vintířova stezka vedoucí z tohoto
kláštera přes další bavorská měs-

tečka k hraničnímu přechodu Gsen-
get – Prášily, dále přes Dobrou Vodu,
Sušici, Horažïovice do Blatné, kde
končí. Je dlouhá 150,6 km.

A právě v Dobré Vodě, na počest
sv. Vintíři, jemuž je kostel, který jsme
navštívili, zasvěcen a jenž znovu
povstal díky zájmu poutníků po 50
letech z trosek, realizovala v r. 2001
sklářská výtvarnice Vladimíra Tesa-
řová jedinečné oltářní retabulum
(část oltáře nad oltářním stolem)
pojaté jako triptych, v jehož středu
je znázorněna Kristova oběŅ na kříži
a po stranách čeští patroni a ně-
mečtí světci mající vztah k počát-
kům křesŅanství v Čechách (sv. Wolf-
gang, sv. Gothard, sv. Vintíř). Celý
reliéf váží více než 4 tuny, má roz-
měr 4,5 x 3,2 m, korunuje jej la-
tinský nápis z evangelia sv. Jana
v překladu znějící „Nikdo nemá vět-
ší lásku než ten, kdo za své přátele
položí život“. V červnu 2003 do-
plnila výtvarnice paní Tesařová výz-
dobu kostela 14 velkými skleněnými
reliéfy Křížové cesty a v roce 2006
skleněnou postavou sv. Vintíře.

Kdyby bylo více času postát a za-
myslet se nad cestou ve skle a v kří-
ži, uvědomili bychom si, že v každém
díle této křehké skloviny se odráží
prostor, ve kterém jsme všichni jen
poutníci v pomíjivém čase věčnosti.

PO PROHLÍDCE tohoto unikátního
výtvarného díla jsme navštívili mu-
zeum Dr. Šimona Adlera, jež se
nachází v jeho rodném domě v blíz-
kosti kostela. Šimon Adler byl dok-
torem filozofie, význačným pedago-
gem a rabínem zdejší židovské
obce. V r. 1944 zahynul v koncent-
račním táboře Osvětim. 

Jeho synové Matityahu a Sinaj
Adlerovi, kteří se zachránili a nyní ži-
jí v Izraeli, se po roce 1990 zasloužili
o vznik muzea, které bylo otevřeno
9. července 1997 na paměŅ 110 židov-
ských komunit v západních Čechách
zaniklých v období holocaustu. Expo-
zice ukazuje, že lidé různého vyzná-
ní a různých národností žijící v jed-
nom společném prostředí mohou
tvořit jednotnou sídelní komunitu, po-
kud se nestanou předmětem poli-
tické či nacionální manipulace.

Prohlídka muzea v mnohých z nás
zanechala pocit bezmocnosti nad
tím, jak byla celá tato šumavská kra-
jina i se svými starousedlíky a je-
jich vírou (bez ohledu na národnost

ZA»ALA POUTNÕ SEZ”NA
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Nahoře: Skleněný oltář Vladimíry Tesařové v Dobré Vodě. – Vpravo uprostřed:
Sv. Vintíř, rovněž ze skla. – Vlevo dole: Dobrovodský kostel sv. Vintíře se zázračnou
studánkou. – Vpravo dole: Kamenné desky Desatera ze synagogy v Hartmanicích.

a vyznání) za 50 let naprosto vyvrá-
cena. Zůstaly jen fotografie a vzpo-
mínky těch několika málo lidí, kteří
všechny strasti přežili.

NAŠE CESTA pak z Dobré Vody ved-
la dále do vnitrozemí do města Su-
šice, jež je pokládáno za vstup-

ní bránu do centrální části Šumavy.
Zde jsme ve farním kostele sv. Václa-
va v pravé poledne měli s P. Bedři-
chem Vymětalíkem mši svatou.
Samozřejmě, že jsme si jako repre-
zentanti našeho kostela Panny Marie
Královny míru zazpívali mariánskou
píseň Růže krásná. Kostelník nás



pochválil, že náš mohutný zpěv byl
opravdu reprezentativní. 

Tento kostel, založený již ve 14.
století, byl těžce poškozen při požáru
města roku 1707, kdy se zřítila klen-
ba chrámové lodi a věž. Kostel byl
poté barokně upraven a v letech
1884–85 znovu regotizován. Zaříze-
ní pochází z druhé poloviny 18. sto-
letí. Na hlavním oltáři je obraz sv. Vá-
clava od Josefa Hellicha z r. 1861.

PO MŠI SVATÉ a prohlídce chrámu
jsme dostali tříhodinové volno k pro-
hlídce města a jeho zajímavostí.
Aniž jsme to tušili, přijeli jsme do Su-
šice, právě když zde probíhaly slav-
nosti Rozmarného léta. Na náměstí
byl program – hudební a taneční vy-
stoupení různých skupin a souborů,
všude plno stánků s nabídkou růz-
ných pamlsků či suvenýrů. Kdo vy-
držel, mohl se stát svědkem zapálení
největší zápalky v České republice,
kterou k této příležitosti vyrobila
místní známá továrna Solo Sušice.
Tato zápalka byla dlouhá 3,6 m a hra-
nol, který byl vyroben stejnou techno-
logií jako klasická zápalka prodávaná
v běžných krabičkách, měl 7 x 7 cm
(rozměr běžné zápalky je na dřívku
dlouhém 4,7 cm o hraně 2 x 2 mm).
Potvrzení tohoto rekordu sledoval
zástupce Muzea kuriozit z Pelhři-
mova a tato zápalka bude skuteč-
ně zapsána do knihy rekordů ČR
a umístěna v tomto muzeu. Bohužel
stánky a podia na náměstí zakrývaly
krásná renesanční průčelí měšŅan-
ských domů, a tak jsme se museli
spokojit jen s detaily.

VĚTŠINA Z NÁS navštívila zdejší
Muzeum Šumavy umístěné v tzv.
Voprchovském domě. Dům pochází
ze 14. století a i po renesanční pře-
stavbě, kdy v r. 1600 budova zís-
kala atypický renesanční štít, zde
zůstaly zachovány původní gotické
klenby. Dům je jednou z nejvzácněj-
ších stavebních památek města. 

Každého samozřejmě zajímal vel-
ký pohyblivý betlém umístěný v sa-
mostatné místnosti. Byl postaven
sice v nedávné době – v r. 2004 Kar-
lem Tittlem a Pavlem Svobodou –, ale
výtvarným řešením si nezadá s be-
tlémy stavěnými na počátku 20. sto-
letí. Má rozlohu přes 16 m2 a je zde
umístěno 35 objektů a 300 figurek,
z toho 150 pohyblivých. Na stavbu
betléma bylo spotřebováno 1,5 m3

borového a 6,2 m3 lipového dřeva.
V muzeu je i jedinečná sbírka

českého skla ze 17. až 20. století,

která čítá na 160 skleněných před-
mětů, převážně sklenic a pohárů.
Sbírku věnoval městu v r. 2005
Dr. Ing. Bruno Schreiber, český exu-
lant žijící ve Švýcarsku.

Je zde také vystaven tzv. sušický
poklad. Je to soubor cínového nádo-
bí ze 16. století nalezeného v měš-
Ņanském domě v Sušici v r. 1935. 

V Muzeu je též mnoho dalších
zajímavostí, např. kapucínská knihov-
na ze zdejšího bývalého kláštera,
doklady sušického sirkařství atp.
Prostě bylo co prohlížet.

ČAS ZBYL i na prohlídku dalších pa-
mátek města. V blízkosti centra, avšak
již za řekou Otavou, se nachází bý-
valý hřbitovní kostel Panny Marie,
jehož současná podoba je z roku
1591, a kapucínský klášter, založený
r. 1654, s kostelem sv. Felixe. Ne-
obvyklé zasvěcení je kapucínskému
světci sv. Felixovi z Cantalice v Um-
brii, kde žil v letech 1515–1587.
Klášter fungoval nepřetržitě až do
padesátých let 20. století, kdy byli
řeholníci vyhnáni a klášter byl přesta-
věn na byty. Po roce 1990 byl řádu
vrácen a částečně zrekonstruován.
V roce 1993 tam bylo pět řádových
bratrů, v roce 2005 však už jen jeden
kapucín. Kostel je nyní funkční a slou-
ží se zde pravidelně mše svaté. Na-
hlédnout ani do jednoho ze jmenova-
ných kostelů se nám nepodařilo, byly
neprodyšně uzavřené, hřbitovní do-
konce i se zámkem a řetězem na
vstupních vratech do zahrady.

ČAS VYMĚŘENÝ k prohlídce měs-
ta uplynul – myslím, že byl pro
všechny dostatečný – a my jsme
vyrazili k poslednímu cíli – k poutní
kapli s ambity zasvěcené Andělu
strážci nacházející se na vrchu
Stráži nad Sušicí, v nadmořské
výšce 551 m.

Kaple byla postavena v 17. století
z vděčnosti nad záchranou malého
chlapce, jemuž se kolem nohy obtočil
jedovatý had. Chlapec v úzkosti vzý-
val Anděla strážce. Anděl se mu o-
pravdu zjevil a zachránil ho. 

Kaple byla vysvěcena 3. srpna
1683 pražským biskupem Janem
Ignácem Dlouhoveským. Z výšky 85
m nad Otavou je od ní krásný po-
hled na město Sušici, na Svatobor,
šumavské vrchy a hvozdy.

V krásném prostředí s výhledem
do kraje jsme na ochozu kaple prožili
májovou pobožnost vedenou otcem
Bedřichem, a protože jsme byli u ka-
ple zasvěcené Andělu strážci, zazpí-
vali jsme na závěr píseň Anděle
Boží, strážce můj. S pomocí Kancio-
nálu, kde jsou uvedeny tři nápěvy (ale
naštěstí slova slok jsou jednotná),
jsme píseň pomocí vzájemné kombi-
nace těchto nápěvů zazpívali celkem
obstojně. Tak jsme zakončili náš prv-
ní poutní zájezd roku 2008 a zůstala
před námi už jen cesta domů.

V OCHRANĚ BOŽÍ a andělů stráž-
ných, jimž jsme vzdali úctu, jsme dora-
zili v pořádku před náš lhotecký kostel.
Počasí nám přálo, nikdo se neztratil,
všichni účastníci poutního zájezdu
byli spokojeni. Za péči o účastníky
i soutěž, která probíhala formou otá-
zek a odpovědí po celou dobu trvání
zájezdu a v níž všichni, kdo se zúčast-
nili, vyhráli, dík patří organizátorce
paní H. Stehlíkové. Soutěž zpestřila
průběh cesty a pobídla naše mozkové
závity k vyšším rozumovým aktivitám. 

Dík i P. Bedřichovi, který i přes
bolesti páteře nás jako vždy věrně
doprovázel.

A co říci na závěr? Všichni se
opět nedočkavě těšíme na další
poutní zájezdy do známa i neznáma.

Text a snímky
VLADIMÍR TUREK
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Na posledních dvou zasedáních
Pastorační rada farnosti (PRF) Pan-
ny Marie Královny míru v Praze-Lhot-
ce v pondělí 12. května a 2. června
projednávala návrh pastoračního
plánu farnosti na léta 2008–2011.
Po prázdninách by měl návrh plánu
vyjít ve Věstníku a v neděli 12. října
v 16 hodin (poznamenejte si do
svých diářů nebo kalendářů!) projed-
nán s farností. Dále se PRF na obou
těchto zasedáních zabývala přípra-
vou červnové zahradní slavnosti
v Církevní mateřské škole Studánka

a školení lektorů Písma při boho-
službách. Zájem o ně má 22 osob.

Dne 2. června na svém 92. za-
sedání PRF vzala na vědomí, že
pražský magistrát dosud nerozhodl
o žádosti lhotecké farnosti o grant
na opravu střechy kostela. Zabý-
vala se také pokračujícími problé-
my s jeho odvětráváním, očeká-
vanou změnou v obsazení funkce
farního vikáře a přípravou na zří-
zení sekretariátu farnosti.

Další zasedání PRF bylo stano-
veno na pondělí 15. září.                (s) 

PASTORA»NÕ RADA
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V květnu, měsíci Panny Marie, mi
Bůh o svatodušních svátcích, splnil
přání ještě jednou navštívit Řím
a „bydlet“ v poutním domě Velehrad.

Skupinu, se kterou jsem do Věčné-
ho města cestovala, doprovázel děkan
Augustin Števica od Svatého Ducha
v Libáni u Jičína. Bylo v ní i několik lho-
teckých farníků, mezi nimi také varhaník
Vladimír Turek, který naše mše na řím-
ském Velehradě doprovázel. Při pouti
jsem se seznámila také s mladou so-
chařkou Janou Reimanovou, jež loni při
výstavě jesliček v pražské Betlémské
kapli měla před kaplí vystavenou svou
Svatou rodinu téměř v životní velikosti.

Do Říma jsme přijeli v neděli, na svá-
tek Seslání Ducha svatého. Uvítal nás
důstojný pán Vojtěch Hrubý SDB a na
zdi domu deska s citátem ze svatého
Pavla (Řím 1,7): „Všem vám v Římě,
kdo jste Bohem milováni a povoláni ke
svatosti, milost vám a pokoj od Boha
Otce našeho a Ježíše Krista.“ České-
mu poutnímu domu Velehrad v Římě ji
v roce 2004 věnovali poutníci z Krnova. 

Ještě v podvečer jsme slavili mši sva-
tou a zpívali píseň Přijï, ó Duchu přesva-
tý. Žalm tohoto svátku byl Sešli svého
Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.
A sekvence: Duchu svatý, sestup k nám,

dej své světlo temnotám a v jasu lásky
nech nás žít. Homilie: Doputovali jste do
Říma, abyste poznali krásné město, ale
také načerpali duchovní sílu, neboŅ, aŅ již
tomu věříte, nebo ne, tato místa vás
osloví a vzpomenete si zde na své blízké.

Každý den jsme začínali v sedm hodin
ráno mší svatou. V pondělí 12. května
jsme se modlili žalm AŅ se mi dostane
tvého slitování, Hospodine a zpívali
píseň Tvůrce mocný.

A pak si celý den prohlíželi to krásné
město: Španělské schody, fontány, Pan-
theon, kostel sv. Praxedy, kde je po-
hřben Jan z Jenštejna, kostel Santa
Maria di Vittoria s kopií sochy Pražské-
ho Jezulátka, obrazem s výjevem  bitvy
na Bílé hoře a kopií obrazu Panny Marie
Strakonické.

Po Římě nás provázel důstojný otec
Jiří Sedláček z Velehradu. Zahlédli jsme
i bývalý poutní dům našeho císaře
Karla IV. V kostele Santa Maria Maggio-
re jsme si u krásných jesliček v tomto
neobvyklém čase zazpívali koledu Na-
rodil se Kristus Pán.

Úterý 13. května: Žalm na svátek
Panny Marie Fatimské: ŠŅastný člověk,
jehož vychováváš, Hospodine. Píseň:
Tisíckráte pozdravujem tebe.

Dopoledne jsme šli do vatikánských
muzeí, pokladnice krásných umění. 

V tichém úžasu usedáme v Sixtinské
kapli, kterou tak velkolepě vymaloval
Michelangelo Buonarotti a kde bývá vo-
len papež. 

Krásnou Michelangelovu sochu Moj-
žíše jsme mohli obdivovat v kostele
sv. Petra v řetězech a sochu Krista s kří-
žem v kostele Panny Marie Sopra Mi-
nerva. Potom jsme šli do baziliky sv. Pe-
tra, kde je jeho slavné sousoší Piety.
Celý den tam proudili poutníci k uctění
Panny Marie Fatimské. 

Mám radost, že právě v tento den
mohu být v Římě. Vzpomínám na Jana
Pavla II., na kterého byl v roce 1981 na
Svatopetrském náměstí právě o tomto
svátku spáchán atentát. Panna Maria
tehdy Svatého otce zachránila. 

Myslím i na svého syna Václava, kte-
rý se narodil také třináctého dne v mě-
síci; v bazilice sv. Petra je rovněž kaple
svatého Václava. Na obraze tam je
kníže vyobrazen ve vévodském rouchu,
s praporem v ruce. Po boku má sv. Pro-
kopa a sv. Vojtěcha, pak klečícího císa-
ře Karla IV. a patrně také pražského
arcibiskupa a prvního českého kardiná-
la Jana Očka z Vlašimi. Freska pochází
ze 16. století. S nápisem „Altare Santi
Vincislai Regis Bohemiae ab Episcopo

SplnÏnÈ p¯·nÌ: ZNOVU V ÿÕMÃ
Bazilika sv. Petra z pahorku Palatin.
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Olomucensi.“ Původní oltářní deskovou
malbu dal zřejmě pořídit Karel IV. po své
korunovaci v Římě na císaře v bazilice
sv. Petra 5. dubna 1355. 

V papežské kryptě je v jednodu-
chém sarkofágu pohřben též pražský
arcibiskup Josef Beran, který zemřel
17. května 1969 a který nemohl být po-
hřben v Čechách, jak si výslovně přál.
Komunistický režim mu nakonec sice
dovolil do Říma odjet, ale už nikdy se
do vlasti vrátit. Papež Pavel VI. mu pro-
kázal čest být uložen k věčnému spán-
ku v kryptě papežů.

Při večerní májové pobožnosti, kterou
jsme si sami zorganizovali v poutním
domě, jsme zpívali píseň Ó Matko Páně,
Matko rajských krás a Zvolání k Panně
Marii Matko Boží, voláme k tobě.

Ve středu 14. května byl svátek
sv. Matěje mučedníka. Žalm: Pán ho
posadil vedle knížat svého lidu. Otec
Števica vzpomínal, že je to právě 14 let,
co byl vysvěcen na kněze, a říkal nám:
Nejsou náhody, vše řídí Bůh. A prosil
ho o vytrvalost ve službě. Dnes lidé
vše posuzují ekonomicky, dále pravil,
ale život se nedá koupit. Prožíváme
i zakončujeme den s Kristem? Přijí-
máme ho do svých srdcí a životů?
A nabádal nás: AŅ se každý z nás sta-
ne stavitelem mostu mezi člověkem
a Bohem. AŅ je Bůh alfou i omegou na-
šeho života. 

Zpívali jsme píseň Všichni vyvolení,
plesejte. Matěje si vyvolil Bůh, i my jsme
Bohem vyvolení. Všichni jsme živé ka-
meny – Boží příbytky Ducha svatého. 

V krásném slunečném dopoledni
jsme na zaplněném svatopetrském
náměstí trpělivě čekali na audienci
Svatého otce Benedikta XVI., která
v poledne končila latinsky modlitbou
Otče náš. 

Odpoledne jsme se jeli podívat na
letní sídlo papeže Castel Gandolfo
u Albánského jezera a do opatství Grot-
taferrata v byzantském slohu. Panně
Marii jsme v Grottaferratě zazpívali pí-
seň K nebesům dnes zaleŅ písni. A pak
jsme ještě navštívili výstavné město
Frascati, vyhlášené dobrým vínem a tra-
dičním pečením selat.

Čtvrtek 15. května: Při ranní mši
jsme zpívali píseň Ty jsi, Pane, v každém

chrámě. Žalm byl: Ubožák zavolal a Hos-
podin slyšel. 

Po snídani jsme odjeli na Via Appia
do katakomb sv. Kalixta, u kterých je na
místě, kde se Kristus zjevil sv. Petrovi
při jeho útěku z Říma kostelík Quo vadis.
Katakomby jsou rozsáhlý labyrint pod-
zemních hřbitovů z 5. století, až 20 me-
trů pod zemí. KřesŅané se sem chodili
modlit. V 9. století byly odtud ostatky
světců a papežů přeneseny do římských
kostelů. Myslím na to, jak dřívější úcta
k mrtvým kontrastuje s dnešní dobou,
kdy se lidé pohřbívají bez obřadu a jejich
popel je rozptýlen. 

Pak jsme navštívili opatství Tre Fon-
tane, kde byl sŅat sv. Pavel. Trapisti,
kteří opatství spravují, vyrábějí známý
eukalyptový likér. A potom jsme ještě

Prázdniny už klepou na dveře, tolik se na
Vás těší pes PunŅa u babičky, a co asi dělá
ta strakatá kočka, co bydlela na půdě?
A jestlipak u té velké borovice v lese ještě
pořád rostou hříbky i se slaïoučkými borův-
kami? A co teprve žáby v rybníce? A jestli-
pak vodník už vyčistil  břehy, abychom se
tam konečně mohli koupat?

Tolik, tolik krásných a tajuplných věcí na
Vás čeká celé léto. A z Vás se zase musí stát průzkumníci, hledači pokladů
a tajuplných skrýší. Musíte oběhnout všechna známá místa a hlavně vše-
chna tajemství vyzkoumat.

My kostelní svíce se moc rády koupeme s plavacími kruhy a hrajeme si
na potápníky. Taky se moc rády schováváme v rákosí. A v lese se nejlíp
hraje na piráty, protože po sobě házíme šiškama, a to je panečku mazec.

Aby Vám ty prázdniny krásně začaly, posílám Vám úplně letní pohádku
O strašidle z hájovny.

Pořádně se opalujte, běhejte, plavejte, počítejte v noci hvězdy a nezapo-
meňte, že po prázdninách na Vás bude čekat Váš Kristián, lumpík z lhotec-
kého kostelíčka.

Krásné léto Vám přeje Váš Kri…, Kri…, no přeci 
KRISTIÁN

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI na otázky z Věstníku číslo 3/2008:
1. Trpaslíci od Sněhurky se jmenují Šmudla, Prófa, Kejchal, Rejpal,

Stydlín, Štístko a Dřímal.
2. Hrneček v pohádce Hrnečku, vař vařil kaši.
3. Brouček, který bydlel v chaloupce pod strání, lítal svítit na cesty lidem.
4. V pohádce Princezna ze mlejna spolu kamarádili čert a vodník.
5. Popelka přebírala hrách a pomáhali jí v tom holoubci.
6. Jů a Hele kamarádí s Mufem.
7. Ve mlýně často straší čert.
8. Honza si v uzlíku do světa nosil buchty s tvarohem a s mákem.
9. Chaloupka, ke které zabloudili Jeníček s Mařenkou, byla z perníku.

10. Princ Bajaja usekl drakovi tři hlavy.
Správné odpovědi uveřejněné v minulém Věstníku nebyly z čísla 1/2003,
jak uvedl tiskařský šotek, ale z čísla 1/2008.

Mše svatá v římském Velehradu o svátku sv. Jana Nepomuckého.
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navštívili krásnou baziliku sv. Pavla za
hradbami. 

Odpoledne jsme jeli do Kolosea,
kde krutě umírali první křesŅané. Prošli
jsme se antickými památkami na Pala-
tinu a Foru Romanu a svou cestu
skončili na Kapitolu u pomníku Viktora
Emmanuela. 

V podvečer jsem se vydala ještě
jednou do baziliky sv. Petra. V klidu
a s radostí jsem se vnořila do tohoto
nádherného chrámu prostoupeného
tolika modlitbami. Měla jsem pocit, že
pluji na lodi a čas pro mne přestává
existovat. PociŅuji Boží blízkost, modlím
se a dívám se na okno, kde je zobra-
zen Duch svatý jako holubice. Jsem
šŅastná, jsem v Římě! Říkám si: Kris-
tus vítězí, Kristus kraluje, Kristus, Kris-
tus vládne všem. Modlím se za svou
rodinu a blízké, děkuji Bohu za vše
dobré i zlé v mém životě. S dojetím
a vděčností jsem došla až k hrobu Sva-

tého otce Jana Pavla II. a vzpomínala
na svou pouŅ Velkého jubilea v roce
2000. Jako poutnice jsem tehdy prošla
svatými branami římských bazilik. Kéž
by jednou i moje duše mohla projít
svatou branou na věčnost. 

Při večerní májové pobožnosti jsme
zpívali píseň Ó Maria Boží Máti a Lore-
tánské litanie.

V pátek 16. května jsme slavili svátek
sv. Jana Nepomuckého. (V ten den před
jedenácti lety Bůh k sobě na věčnost
povolal mou maminku.) Žalm: Vyslyš
mě, Bože, ve své veliké lásce. 

Děkovali jsme, že nás i dnes Jan
Nepomucký chrání. Svatý Jan uměl 
mlčet i mluvit. Hájil právo člověka, aby
mohl o svém hříchu mluvit jen s Bohem.
Odpuštění je totiž klíč z vlastního věze-
ní, jak pravil polský kardinál Stefan
Wyszyński. Své odhodlání Jan Nepo-
mucký zaplatil životem.

S římským Velehradem jsme se roz-
loučili písní Vroucně vzýván budiž sva-
tý Jene a Svatováclavským chorálem.
Při odjezdu jsme dostali požehnání na
naše další cesty života od otců Jiřího
Sedláčka a Pavla Lepaříka, obou také
salesiánů.

Své putování do Věčného města jsme
před několika dny začali prohlídkou
města Pisa a teï zakončili u hrobů
sv. Františka a sv. Kláry v krásných ba-
zilikách města Assisi. Chrámy byly před
deseti lety poničeny zemětřesením, ale
nyní se opět skví v plné kráse. 

Já jsem ale svou pouŅ symbolicky
uzavřela až o slavnosti Nejsvětější
Trojice v neděli na „své“ Lhotce  hudeb-
ní hostinou sourozenců Jendruchových
z Bratislavy.

Bohu díky za vše!
EVA KOCMANOVÁ

Snímky Vladimír Turek

O STRAäIDLE Z H¡JOVNY
Měsíc svítil chladně na lesní cestu,
les šuměl svou noční písničku a zví-
řátka se pomalu vydávala na své
tajné cesty za potravou. Skoro vše-
chno v tom lese vypadalo úplně
stejně, jenom stará a nevlídná boro-
vice si pořád šuměla pod vousy: 
Říkám vám, že dneska v noci se
něco stane. Já to cítím ve větvích,
a ty panečku už něco pamatují. 

Ale nebuï takový strašpytel, od-
povídaly jí smrky. To se jenom zvedl
severní vítr a dělá nám v lese ne-
pořádek. Všechno lítá jako zběsilé:
jehličí, listy, větve. Malí ptáčci, co se
narodili včera v oužlabině, vůbec ne-
můžou spát. 

Ba ne, povídá stará borovice, ně-
co se stane, ale hlava už mi neslouží
jako zamlada. Nemůžu si vzpome-
nout, co ten severní vítr znamená.

Severní vítr znamenal v lese vel-
kou změnu. Přinesl huňaté strašidlo
Boubelína. Boubelín byl celkem ne-
škodné strašidlo, které se narodilo
někde na severu, ale narodilo se tak
dávno, že nikdo nepamatoval, jestli
to bylo před sto nebo dvěma sty roky. 

Bylo to strašidlo celkem poda-
řené. Mělo velkou hlavu, vypoulené
modré oči, tři chlupy na hlavě, zuba-
tou hubu a červený jazyk. Zbytek
byly už jenom křivé nožičky a břicho
jako nafukovací míč.

Pořád se potutelně smálo a hu-
hlalo, ale mělo jeden velký problém
– vůbec nevědělo, co má dělat. Má
strašit děti, nebo lidi, nebo zvířata,
nebo babky, které v lese sbírají kla-
cíky, nebo koho má vůbec strašit?   

A tak strašidlo Boubelín bloumalo
lesem. Občas se zamračilo na sta-

rou borovici, proběhlo se s malými
srnkami o závod, kdo bude dřív u stu-
dánky, ale to všechno bylo jenom
takové chození a žádné pořádné
strašení. Tak se Boubelín začal trá-
pit a byl čím dál smutnější a smut-
nější. Na nic neměl náladu, nic ho
nerozesmálo a pořád se jenom ptal
lesa a všech stromů a vochomůrek
a zvířátek: Nevíte náhodou, koho
mám strašit? 

Nikdo to nevěděl a neuměl mu
dát odpověï, protože Boubelín byl
u nich v lese úplně nový a nikdo ho
pořádně neznal.

Takhle by to šlo snad dodneška,
kdyby se jednou hajný Krákora ne-
rozhodl  uskutečnit pořádnou prohlíd-
ku lesa. Už jsem dlouho pořádně
neprolezl všechny smrčinky a nepo-
díval se, jaký mám v lese pořádek,
říkal si a chystal si pořádnou hůl su-
kovici, aby se mu po cestě dobře šlo. 

Prolezl smrčinky, prošel se pod
starými duby, zkontroloval borůvkové
pláně, okoukl malinové keře, podíval
se na plácky, kde se vždy na pod-
zim urodí nejvíc hříbků. Všude bylo
všechno v pořádku. Les šuměl svou
houpavou písničku a hajný se po-
malu dostal ke staré borovici. Tam to
vypadalo velmi podivně. 

Stará borovice skřípala vzteky
snad všemi větvemi, co měla, a zlo-
bila se tak nahlas, že to bylo slyšet
až na konec lesa. 

Co se děje? podivil se hajný Krá-
kora. Nic, nic, skřípala větvemi bo-
rovice. Jenom mi tady na kořenech
už týden sedí tohle neschopné stra-
šidlo. Pořád vzdychá, heká, brečí
a mě už z něj bolí i větve v koruně. 

No tak se ukaž krasavče, povídá
Krákora. Hajný měl pro strach udě-
láno a nějaké strašidlo ho nemohlo
vyděsit. To co viděl, bylo spíš k smí-
chu než k vystrašení. Schoulené,
nešŅastné strašidlo huhlalo a nebylo
schopné říct kloudnou větu. 

Že ty jsi zabloudilo do našeho
lesa a vůbec nevíš, co máš dělat,
povídá Krákora. 

Strašidlo Boubelín zvedlo uslzené
vypoulené oči a poprvé se trochu
usmálo. Jo, jo, je to tak, a já nevím
koho mám strašit, rozhodilo nešŅast-
ně svýma křivýma prackama. 

Ale to je lehká rada, měl Krákora
nápad. Půjdeš se mnou k nám do há-
jovny, a vždycky, když půjdu do lesa
na obhlídku, půjdeš se mnou a po-
můžeš mi strašit a honit pytláky, aby
nestříleli zvěř jen pro svou zábavu. 

A to bych mohlo? nejistě se ptal
Boubelín.    

To je hotová věc, povídá Krákora.
A jdeme hned, vždyŅ ty jsi celé pro-
křehlé a hladové. Neboj se, na za-
hřátí ti půjčím nějakou starou deku.
A zrovna včera jsme měli k obědu
moc dobrou bramboračku. Ještě tam
trochu zbylo, tak se i najíš.

A jak Krákora řekl, tak hned taky
vykonal. Popadl strašidlo za křivou
packu, dovedl je do hájovny, nakrmil
je, zahřál a od té doby už nikdy nikdo
strašidlo Boubelína plakat neslyšel. 

Chechtalo se a huhlalo tak straši-
delně, že všichni pytláci se lesu zda-
leka vyhýbali a říkali, že tam snad
straší. 

A víte co, děti? Byla to pravda.
Rubriku pro děti připravila

Hana Stehlíková
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BEZ PR¡CE NEJSOU KOL¡»E (ani pizza)
Z·pis z v˝jezdu lhoteckÈho brig·dnÌho sboru
Odjezd do Kralovic byl stano-
ven na pátek 6. června v 16.00
středoevropského času přesně.
Tudíž se nikdo nedivil, když jsme
pohodlí lhotecké fary opustili až
kolem tři čtvrtě na pět. 

Jeli jsme farním tranzitem a ve-
šlo se nás tam devět. Na místě se
k nám měli připojit ještě čtyři další
členové výpravy. Vesměs jsme
všichni byli ze skupin „náctiletých“
naší farnosti, aŅ už mladších či
starších. Ani cesta neprobíhala
úplně hladce, páteční provoz je
zkrátka páteční provoz… O to vět-
ší bylo potom nadšení, když jsme
na sklonku dne vjížděli na příjez-
dovou cestu kralovické fary. 

Zprvu se strhla roztržka mezi
děvčaty a chlapci, kdo obsadí jaký
pokoj. Příčinu k tomu zavdala zají-
mavě vyhlížející matrace, o kterou
se rozpoutal vskutku nelítostný boj.
Výsledek? Kralovická fara byla ná-
ležitě otestována, že jen tak pod
naším náporem nespadne. Jelikož
jsme neměli dále co dělat, jali jsme
se hrát kopanou. Bavili jsme se do-
bře, ale po chvíli nás přestalo bavit
neustálé lezení pro míč do přilehlé
zahrady, a tak jsme se odebrali
dovnitř, kde nám vyvstala závaž-
ná otázka krmě. Nakonec jsme se
usnesli na pizze. Pizza byla přine-
sena z nedaleké pizzerie. Lepší za-
končení dne jsme si ani nemohli
přát. Lepší byla už
jen večerní modlitba.

Druhého dne ráno
jsme byli, přes mno-
hé protesty, pro-
buzeni již v sedm
hodin ráno. Po vy-
datné snídani nám
byly přiděleny moto-
rové pily, sekačky,
kosy, sekery, koleč-
ka, šroubováky a že-
nám převážně kýble
s vodou a hadry.
Celé dopoledne se
neslo v duchu pří-
sloví Bez práce ne-
jsou koláče. Kolem
druhé hodiny odpo-
lední jsme shledali,
že již není nic jiného
na práci. Za pose-
kaný travnatý pažit
by se nemusel sty-

dět ani Angličan a dříví na topení
jistě vydrží celou zimu. Tudíž jsme
se mohli s čistým svědomím ode-
brat do jídelny, kde nám byla
předkládána božská mana v po-
době guláše s knedlíkem. Řádně
nasyceni jsme se rozhodli vydat
na nedalekou zříceninu. (Nedale-
kou až po přiblížení se autem.)
Zřícenina byla jako ze škatulky,
což umocňovala Berounka, která
se líně vinula údolím. Zde jsme ta-
ké zhlédli zdařilé šermířské před-
stavení, ovšem jen co dozněl po-
tlesk, již jsme sbíhali lesní pěšinou
k řece. U jedné ze zdejších cha-
tek se nám naskytla příležitost ke
koupání, kterou někteří odvážlivci
s chutí využili. Hrdinně vstoupili do
studených vod a po těžkých bit-
vách s proudem se v plném počtu
vrátili zpět na suchou zem. Po ně-
kolika dalších chvílích jsme došli
na určené místo, odkud jsme byli
tranzitem odvezeni zpět na faru.
Zde jsme s hrůzou v očích při-
hlíželi výhře České republiky nad
Švýcary po velmi mizerném her-
ním výkonu. Naštěstí nám nála-
du spravil nažhavený gril a maso
určené k momentálnímu požití.
Grilováním jsme byli zaměstná-
ni dlouho do noci. Ti, kdo u toho
nevydrželi, si s velkou chutí zahrá-
li pingpong – na nově sešrou-
bovaném stole, který se jistě vbrz-

ku stane chloubou kralovické far-
nosti. 

Následující den jsme naštěstí
vstávali až v půl deváté, díky če-
muž jsme nabrali dostatek sil na
slavení mše svaté. Tu sloužil pater
Pavel Vrbenský a koncelebroval
pater Kamil. Po mši jsme se vydali
na zdravotní procházku do Marián-
ské Týnice, kde stojí krásný ba-
rokní cisterciácký klášter. U zdejší
kašny jsme se zdrželi notnou chvíli
a vyráchali jsme se vskutku řádně.
Ale každý z nás se již těšil na slí-
bený oběd, na který jsme byli po-
zváni P. Markem Winiarským. Ten
se uskutečnil v jedné z místních res-
taurací a byl to vlastně závěrečný
počin naší návštěvy v Kralovicích.
Potom jsme už jen balili a uklízeli.
Nakonec jsme konečně dali faře
pápá a vydali jsme se na cestu do
Prahy. Tam jsme dorazili přibližně
ve čtvrt na šest, a to i se zastávkou
na zmrzlinu v Rakovníku. 

Celá akce se dá považovat za
velice zdařilou. Doufejme, že se
i napřesrok setká se stejným nad-
šením, jako to bylo letos.

FILIP PELANT, 12 let

P. S. Letošní kralovické brigády
se nás zúčastnilo celkem 12 mla-
dých z naší farnosti. Spolu s námi
jeli jako starší doprovod P. Kamil
Vrzal a Eva Podruhová.

Lhotečtí brigádníci přispěli k tomu, aby na faře v Kralovicích bylo čím topit, i kdyby byla kdovíjak
dlouhá zima.                                                                                                    Snímek Petr Burian



Strana 15

KŘESŤAN SE NESMÍ STÁT stádo-
vým blbečkem. Zdravá víra se po-
zná podle vnitřní svobody, mou-
drosti a humoru…

KřesŅan musí mít odvahu k non-
konformitě, mnohdy plavat proti
proudu a většinovému mínění, ale
nesmí se ani uzavírat do zahořklého
ghetta. Podle Bible je hlavním da-
rem Božím svoboda, díky ní je člo-

věk obrazem Božím – a proto si ji
křesŅan musí uhájit.

P. TOMÁŠ HALÍK,
MF DNES 22. března 2008

ANTONÍN DVOŘÁK, jehož Biblické
písně i oratorní party máte tak rád,
každou partituru končil slovy Bohu
díky. Dneska je úplně jiná doba, poko-
ra a vděčnost jsou trochu k smíchu…

Všichni opravdu velcí umělci byli
pokorní. Také skuteční vědci vědí,
že existuje tolik nepoznaného, co je
před námi zatím skryto… Kolik zpě-
váků by dosáhlo vyšších met, kdyby
měli – kromě svých hlasových pro-
středků – i tu vizi a pokoru vůči
Stvořiteli. Pak by dovedli vyzpívat
i to, co je obsaženo mezi řádky not. 

Brněnský basista
RICHARD NOVÁK,

TÝDENÍK ROZHLAS číslo 18/2008

TOTO NENÍ RESTITUČNÍ ZÁKON
– je to zákon o majetkovém vyrov-
nání, který pouze zmírňuje ty minulé
křivdy a zároveň řeší otázku finan-
cování církví! To je druhá strana
mince, o které se téměř nemluví: že
se do budoucna zbavujeme obrov-
ského břemene, protože za těch
60 let by stát musel na finanční za-
bezpečení církví vynaložit dvojná-
sobek částky, kterou jim vyplatí po-
dle tohoto zákona.

Ministr kultury VÁCLAV JEHLIČKA,
PRÁVO 10. května 2008

O SLAVNOSTI Nejsvětější
Trojice, v neděli 18. května, nás na
Lhotce svým vystoupením při dopo-
ledních bohoslužbách opět potěšili
bratislavští Sourozenci Jendruchovi.
Po mši svaté v 10 hodin následoval
jako obvykle ještě menší koncert.

Snímky Marek Jendruch

PÿE»ETLI JSME ZA V¡S

��



VĚSTNÍK, křesŅanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele
Panny Marie Královny míru v Praze 4. 
Redakční uzávěrka příštího čísla (záříjového) bude v neděli 17. srpna 2008. Pří-
spěvky lze odevzdat napsané nebo na disketě – také v tomto případě
pokud možno rovněž vytištěné – v sakristii nebo poslat na e-mailovou adresu
suva.jiri@seznam.cz s uvedením kontaktu (jméno, telefon nebo adresa).

KOSTEL PANNY MARIE
KRÁLOVNY MÍRU
ADRESA
Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru
Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4-Lhotka
Telefon: 241 490 910, 241 490 913
E-mail: lhotecka.farnost@seznam.cz
Internet: http://lhotecka.farnost.cz
Bankovní spojení: číslo účtu 74 326 329, kód banky 0800
(Česká spořitelna); ve zprávě pro příjemce prosíme vždy
uvádět účel daru, např. provozní potřeby nebo rekonstrukce
oken apod., jako příjemce stačí uvést Královna míru

DUCHOVNÍ
Farář P. Bedřich Vymětalík. Jáhen František Martinek

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB
Neděle 8.00 10.00 18.30
Pondělí 8.00
Úterý 18.30
Středa 8.00
Čtvrtek 8.00
Pátek 15.00 18.30
Sobota 16.00
Mše upravená pro děti kromě prázdnin první neděli v měsíci
v 10 hod.
Mše svatá s doprovodem beatové kapely poslední neděli
v měsíci v 18.30 hod.
Změny časů bohoslužeb podle ohlášení, zejména v květnu
(májové pobožnosti) a v období hlavních církevních svátků.

VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ
Každé úterý od 17.30 do 18.00 s výjimkou července a srpna
a první pátek v měsíci při mši svaté v 15 a v 18.30 hod.

UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ
Svátost křtu se zpravidla uděluje v sobotu odpoledne
a v neděli dopoledne, na přání kterýkoliv jiný den. Je třeba se
včas přihlásit.
Svátost oltářní při mši svaté dvakrát denně, na požádání i jindy.
Svátost pokání a smíření (zpověï) lze přijmout před každou
mší, na požádání kdykoliv.
Svátost pomazání nemocných spolu s pokáním a přijetím
Těla Páně je třeba ohlásit v sakristii, ve spěšném případě
telefonicky. To platí i o Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči,
Domově důchodců v Sulické ulici a Sociálně ošetřovatelském
centru v Zárubově ulici.
Svátost manželství je třeba domluvit tři měsíce předem.

DALŠÍ AKTIVITY V KOSTELE
Následující akce se konají, pokud není uvedeno jinak, od září
do června.
Setkání nad Písmem svatým od října do dubna v úterý
v 19.15 hod.
Vyučování náboženství od října do května ve středu od 15.30
do 17.15 hod., ve čtvrtek od 15.15 do 17 hod. ve skupinách
podle věku dětí.
Setkání -náctiletých ve čtvrtek v 19.15 hod (mladší) a v pátek
v 19.15 hod. (starší).
Setkání maminek s dětmi v úterý v 9 hod. jednou za dva týdny.
Čaj pro seniory a všechny, kdo nechtějí být sami, každé
druhé úterý v měsíci od 15 hod. v sále sv. Václava.
Možnost setkání se skupinou pro pomoc potřebným
vždy první pátek v měsíci v 15.45 hod. v sále sv. Václava.
Telefon: 222 963 854.
Chrámový sbor má zkoušku v úterý od 20 do 22 hod.
Farní knihovna v úterý od 17 do 18.30 hod.

FAKULTNÍ THOMAYEROVA
NEMOCNICE V KRČI
Každou středu v 16 hod. mše svatá střídavě s bohoslužbou
slova v nemocniční kapli sv. Václava.

DOMOV DŮCHODCŮ V SULICKÉ ULICI
Ve čtvrtek v lichém kalendářním týdnu mše svatá v 15 hod.

SOCIÁLNĚ OŠETŘOVATELSKÉ
CENTRUM V ZÁRUBOVĚ UL.
Mše svatá první pondělí v měsíci v 9.30 hod. 
Aktualizované údaje ve Farním příručníku nebo na internetu.

Srdce města se jmenuje výstava o pražském Staroměst-
ském náměstí, jeho historii a současnosti v Sále architektů
ve 4. poschodí Staroměstské radnice. 

Pro nás Lhotecké je zajímavá i tím, že pojednává, jak jsme
se již zmiňovali v minulém Věstníku, rovněž o Mariánském slou-
pu. Na výstavě je i jeho model v měřítku 1:10, který na ni zapůj-
čil Václav Dajbych ze společnosti pro obnovu sloupu.

Výstava, jež opravdu stojí za zhlédnutí, je otevřena denně od
9 do 18 hodin, v pondělí až od 11 do 18 hod. Přístupná je kaž-
dý den, potrvá však už jen do 13. července. Vstup na výstavu je
hlavním vchodem. Do 4. poschodí radnice jezdí výtah.

V sakristii našeho kostela je k dispozici publikace Jana
Bradny a Karla Kavičky Praha – Mariánský sloup na Staro-
městském náměstí. Letos ji vydala velehradská Historická
společnost Starý Velehrad s podporou Společnosti pro obnovu
Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Publi-
kace se prodává za 100 Kč. Výtěžek je určen na náklady spo-
jené s obnovením této památky.

Od stržení Mariánského sloupu v Praze na Staroměst-
ském náměstí letos uplyne devadesát let.                            (ek)

2x O MARI¡NSK…M SLOUPU

� CELEBROVÁNÍ hlavní mše svaté při letošním lhoteckém posvícení
v neděli 9. listopadu přislíbil biskup Karel Herbst SDB.

� OTEC KAMIL VRZAL byl s platností od 1. července 2008 jmenován
farním vikářem v Sedlčanech.

� VE II. ČTVRTLETÍ byly v našem kostele pokřtěny tyto děti: Johana
Hofrajtrová, Jakub Lukács, Eliška Chudíková, Simona Kamerová, Max-
milián Koníček a Matyáš Blažek. Od začátku letošního roku bylo na
Lhotce uděleno 25 křtů.

� SVATBA byla u nás letos zatím jedna. 29. března uzavřeli manžel-
ství Jan Síba a Petronela Kraváriková.

� POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ se u Panny Marie Královny míru v po-
sledních třech měsících konalo třikrát: 5. dubna s Františkem Kalendou,
8. dubna s Marií Pokornou a 11. dubna s Janem Vláškem. Od začátku
roku bylo v našem kostele sedm pohřbů.

� O SVATODUŠNÍ NEDĚLI v 10 hod. chrámový sbor se sólisty
a orchestrem, řízený Ladislavem Pospíšilem na Lhotce uvedl Missu in
C Antonína Vranického. 

� DALŠÍ KONCERT bratrů Špačkových – houslisty Josefa a violon-
cellisty Petra – se ve lhoteckém kostele konal 25. května. Na klavír je
doprovázela Natalia Marfunes.

� OBOHATIT PROGRAM letošní červnové zahradní slavnosti lho-
tecké farnosti a Církevní mateřské školy Studánka se ve farnosti
připravovala většina zájmových skupin, jež v ní působí. Redakce Věst-
níku samozřejmě uvítá zajímavé snímky ze slavnosti.

� KURS PRO LEKTORY Písma svatého při liturgii se na jaře pro one-
mocnění přednášející nekonal. Náhradní termíny byly předběžně do-
jednány na 11. a 25. října.

� VYMALOVÁNÍ KAPLE Božského Srdce Páně, předsíně kostela
a natření hlavního oltáře bylo letos objednáno na konec června.

� O PRÁZDNINÁCH se nebude v červenci a srpnu konat v pátek mše
svatá v 18.30 hod.                                                                              (v+red)

K R ¡ T C E


